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National Aeronautics and Space Administration 

Landslide Reporter: 
আমরা সবাই এগিয়ে আগস ও একসয়ে ধস 
সর্ম্ পগকত একটি 
তথ্যভাণ্ডার িয়ে তুগি 

ধয়সর কারয়ে সারা গবশ্বজয়ুে িক্ষ্য ককাটি িাকার 
পগরকাঠায়মািত ক্ষ্গত হে ও হাজার হাজার মােুয়ের 
প্রােহাগে হয়ে থ্ায়ক। ককাে এিাকাে কখে ধস 
োময়ত পায়র, আয়ি কথ্য়ক জাো থ্াকয়ি এই ধরয়ের 
গবপর্ পে কথ্য়ক রক্ষ্া পাওো কর্য়ত পায়র গকন্তু আজ 
পর্ পন্ত গবশ্বজয়ুে এরকম ককাে তথ্যভাণ্ডার িয়ে 
উয়ঠগে। োসা র তত্বাবধায়ে আপোয়ের মত োিগরক 
গবজ্ঞােীয়ের সহয়র্াগিতাে এই প্রথ্ম সারা গবয়শ্বর 
সমস্ত ধস প্রবণ এিাকা গেয়ে একটি তথ্যভাণ্ডার িয়ে 
উঠয়ত চয়িয়ে।  

এিা আসয়ি ধস গবয়েেজ্ঞ অথ্বা এই গবেয়ে আগ্রহী 
বযাক্তিবি প কক উৎসাগহত কয়র ধস সর্ম্ পগকত তথ্য সংগ্রহ 
করা ও তা ইন্টারয়েি অযাগিয়কেে এ একিা তথ্যভাণ্ডার 
ততরী করা। সংিৃহীত সমস্ত তথ্য Cooperative Open 
Online Landslide Repository (COOLR) এর মাধযয়ম 
সুরগক্ষ্ত করা হয়ব। োসা- র গবজ্ঞােী িণ COOLR এর জেয 
২০০৭ সায়ির পর কথ্য়ক ধস গেয়ে গবেে তথ্য কর্মে 
ককাথ্াে, কখে, গকভায়ব গক কারয়ে ধস হয়েগেি ইতযাগে  
সংগ্রহ কয়র তা াঁয়ের তথ্যভান্ডার কক সমদৃ্ধ কয়র চয়িয়ে। 
এখয়ো পর্ পন্ত এই রকম ১৩০০০ এর কবেী ঘিো েগথ্ভুি 
হয়েয়ে, গকন্তু এখয়ো অয়েক ঘিো ঘয়িয়ে র্া োসার 
কিাচয়র আয়স গে। আমরা আপোর মতে প্রগতয়বেক কের 
কাে কথ্য়ক এমেই অজাো ধস সংক্রান্ত প্রগতয়বেে আো 
করগে র্া আমায়ের তথ্যভাণ্ডার কক আরও সমদৃ্ধ করয়ব। 
এই তথ্যভাণ্ডারয়ক বযাবহার কয়র আমরা জােব, গেখব 
কীভায়ব এই ধয়সর কারয়ে আমায়ের এই সুন্দর পৃগথ্বী তার 
আকৃগতর পগরবতপে ঘয়ি । 

প্রয়য়োজনীয় সরঞ্জোম 

এই কায়জর জেয এমে গকেু গবয়েে সরঞ্জায়মর েরকার োই। 
ককবিমাত্র ইন্টারয়েি সহ কম্পর্ম্উিার অথ্বা কমাবাইি হয়িই 
হয়ব। 

১। ধস নোমো- কর্য়কাে রকয়মর ধয়সর ঘিো কর্মে পাহায়ে 
পাথ্য়রর ধস বা মাটির ধস র্া স্থােীে কর্য়কাে সংবাে পয়ত্র 
প্রকাগেত কপয়েয়ে বা অেিাইয়ে এই ঘিোর ককাে তথ্য 
আয়ে।  

২। প্রতিয়েদয়ের েোয়ে তেস্তোতরি জোনোয়নো- প্রগতয়বেকয়ক 
(Landslide Reporter) বযাবহার কয়র কর্য়কউ কর্য়কাে 
রকয়মর ধস  সর্ম্গকপত গবস্তাগরত ঘিো েগথ্ভুি করায়ো 
কর্য়ত পায়র।  Add a Landslide Event Guide এ েগথ্ভূক্তির 
জেয ওয়েবসাইয়ির গেয়েপোবিী অেুর্ােী ধায়প ধায়প এিয়ত 
হয়ব। ধস পর্ পয়বক্ষ্য়ের সমে প্রয়োজেীে  সাবধােতা 
অবিম্বে করা প্রয়োজে। গবয়েেজ্ঞ োো ধস প্রবণ এিাকাে 
গিয়ে পর্ পয়বক্ষ্ে খুবই ঝুগকপূণ প।  

৩। অনুয়মোদন- োসা কত আ মায়ের কিাষ্ঠী অিত সমস্ত  
প্রগতয়বেে পুঙ্খােুপুঙ্খ ভায়ব কেখয়বে ও অেুয়মােে গেয়বে। 

৪। আপনোর প্রতিয়েদন দদখয়ি পোওয়ো- আপোর প্রগতয়বেে 
একবার অেুয়মােে কপয়িই কর্য়কউ অেিাইয়ে 
প্রগতয়বেেটি আর অেয প্রগতয়বেে এর সয়ে Landslide 
Viewer এ কেখয়ত পাওো র্ায়ব। 

ধস প্রতিয়েদে েী? 

COOLR এ েীভোয়ে প্রতিয়েদন েীভোয়ে জমো েরয়েনঃ  

https://landslides.nasa.gov/reporter
https://pmm.nasa.gov/landslides/guides/COOLRGuide_AddEvent.pdf
https://landslides.nasa.gov/viewer
https://landslides.nasa.gov/viewer
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 Landslide Location অেস্থোনঃ মযায়পর ময়ধয ধয়সর 
অবস্থাে গচগিত করয়ত হয়ব অথ্বা স্থায়ের োম / কভৌিগিক 
অবস্থাে গেগেপষ্ট স্থায়ে পূরণ করয়ত হয়ব। 

 Name and Link of Information Source খেয়রর সূত্রঃ 
খবয়রর সূত্র কর্খাে কথ্য়ক ঘিোর গবস্তাগরত আপগে 
কজয়েয়েে, কর্মে ককায়ো web URL (র্গে থ্ায়ক)।  

 Event Date and Time ঘটনোর িোতরখ ও সময়ঃ 
ঘিোর তাগরখ ও স্থােীে সমে েগথ্ভুি করয়ত হয়ব। 

 Event Title তিয়রোনোমঃ খবয়রর সূত্র অেুর্ াে ী ঘিোর 
গেয়রাোম গেয়ত হয়ব অথ্বা ঘিোর অেেয গববরণ করয়ত 
হয়ব। 

 Event Description তেেরণঃ ঘিোর গবস্ত াগরত গববরণ 
করয়ত হয়ব। ধয়সর আেুমাগেক কারে, ধরে, কারা কারা 
ক্ষ্গতগ্রস্থ হয়েয়ে, কখে, কয়ব ইতযাগে সবই গববরয়ণ 
থ্াকয়ব।  

 Location Description ঠিেোনোঃ কর্খয়ে ধস কেয়ময়ে ,  
কসই জােিার টঠকাো গবস্তাগরত ভায়ব থ্াকয়ব। 

 Location Accuracy অেস্থোন সঠিেিোঃ মযায়প 
অবস্থাে গচগিত করয়ের কক্ষ্য়ত্র র্থ্াসম্ভব সটঠকতা বজাে 
রাখয়ত হয়ব। 

 Landslide Category ধয়সর প্রেোরয়ভদঃ ধস অেুর্ াে ী 
তার প্রকারয়ভে করয়ত হয়ব, কর্মে পাথ্র, মাটি, আবজপো 
ইতযাগের ধস। র্গে খুব কবেী তথ্য ো থ্ায়ক তয়ব 
‘Landslide’ উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 Landslide trigger েোরনঃ ধয়সর প্রকৃত কারে কর্মে 
ভূগমকর্ম্, বৃটষ্টপাত ইতযাগে উয়েখ করয়ত হয়ব। কারে 
অজাো হয়ি ‘unknown’ গেব পাগচত করুে। 

 Estimated Size ধয়সর আনুমোতনে আেোরঃ ক্ষ্গতর 
ধরে কেয়খ ধয়সর আেুমাগেক আকার গেদ্ধপাগরত হে। 
কর্মে কোি ধস একটি রাস্তা বা কোি এিাকা কক ক্ষ্গতগ্রস্থ 
কয়র আবার একটি বে ধস একটি গবস্তীে প এিাকার 
পগরকাঠায়মা েষ্ট কয়র ও বহু কিাকয়ক বাস্তুোো কয়র, 
ইতযাগে। 

 Landslide Setting ধয়সর প্রেৃতিঃ ককমে পগরয়বয়ে 
ধস হয়েয়ে উয়েখ করয়ত হয়ব, কর্মে পাহায়ে ো অেযত্র 
এিাকাে। এিা গবজ্ঞােীয়ের ধয়সর পয়রাক্ষ্ কারে 
অেুসন্ধায়ে সাহার্য করয়ব। 

 Number of Fatalities and Injuries আহি ও তনহয়ির 
সংখ্োঃ ঘিোে আ হত ও গেহয়তর সংখযা এমেগক 
আহতয়ের ময়ধয পয়র ককউ মারা কিয়ি তা উয়েখ করুে। 

 Associated Storm Name ধয়সর সয়ে দয়ূ্ যোগঃ ককাে 
েয়ূর্ পায়ির কারয়ে ধস হয়ি বা ধয়সর সমে ককাে প্রাকৃগতক 
েয়ূর্ পাি হয়ি তার উয়েখ করয়বে। 

 Link to Photo ফয়টোর সূত্রঃ ফয়িার সূত্র অথ্ পাৎ 
ইন্টারয়েি URL উয়েখ করুে বা ককাে খবর কথ্য়ক ফয়িা 
কপয়েয়েে বা ককাে ওয়েবসাইি কথ্য়ক ফয়িা গেয়ি তার 
টঠকাো উয়েখ করুে।  

 Event Comments মন্তে্ঃ আ পগে গক কয়র ধস 
সর্ম্গকপত তথ্য কপয়িে তা উয়েখ করুে। 

 Imported Event Source Catalog and Event Source 
ID: এিা তখগে বযাবহার করয়বে র্গে আপোর কেওো তথ্য 
অেয ককাে ডািায়বস কথ্য়ক গেয়ে থ্ায়কে, েতুবা এটিয়ক 
ফা াঁকা কেয়ে রাখুে।   

কেয়ে উপস্থাপয়ের জেয “Report It” -এ গিক  করুে। 
এবার   NASA টিম আপোর উপস্থাপো অেুয়মােয়ের জেয 
কচক করয়বে।  

আমরো তে তে িথ্্ (সেই ঐচ্ছিে) সংগ্রহ েরেঃ 

আপোর কেওো তথ্য অেুয়মােয়ের পর COOLR দ্বারা সংরগক্ষ্ত হয়ব ও তা সকয়ির জেয 

ইন্টারয়েয়ি থ্াকয়ব। গবজ্ঞােী বা কর্য়কাে বযাক্তি েরকায়র Landslide Viewer https://

landslides.nasa.gov/viewer কথ্য়ক আপোর তথ্য পেয়ত বা ডাউেয়িাড করয়ত পারয়ব। আপোর 

তথ্য িয়বেো সংক্রান্ত কায়জ বযাবহার করা কর্য়ত পায়র।  

আমরো আিোেোদী আপতন ধস সংক্রোন্ত নোগতরে তেজ্ঞোনী ( landslide citizen scientist) হয়য় 

েোজ শুরু েরয়েন ও সম্পতি / প্রোন হোতন রুখয়ি আপতন সোহো্্ েরয়েন। তেষয়দ জোনয়ি 

দদখুন https://landslides.nasa.gov.  

প্রগতয়বেক রুয়প ধস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ শুরু করুেঃ   https://landslides.nasa.gov/reporter. 

ধস সংক্রান্ত তথ্য কেখুেঃ https://landslides.nasa.gov/viewer. 

আমোর দদওয়ো িথ্্ দেোথ্োয় সংরতিি হয়ে? 
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